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Z aktuálních událostí
n V Praze, v sídle OSŽ, zasedal ve středu 5.
6. Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s. Pravidelné zasedání řídila tajemnice PV Věra Nečasová,
která hned na začátku jednání přivítala prvního
hosta – Ing. Michala Vereše, MBA, člena představenstva ČD (od 1. 3. 2019) pro oblast provozu, který před příchodem na České dráhy působil
jako ředitel úseku provozu u ZSSK Slovensko.
Michal Vereš mluvil zejména o problémech opravárenství. Po stručném curriculu vitae (na železnici začínal v roce 1994 jako strojvedoucí, postupně vystřídal několik úřednických funkcí
u společností ZSSK Slovensko a ZSSK Cargo)
přešel ke konkrétním poznatkům, ke kterým za tři
měsíce u Českých drah dospěl, například k určitým anomáliím v oběhu kolejových vozidel na
Slovensku a v Česku. „Každopádně je to pro
mě velká výzva,“ řekl s tím, že má ambici posunout opravárenství (které je značně podfinancované) dál. Mluvil také o smlouvách s kraji (a
o nesouladu mezi požadavky krajů a možnostmi
Českých drah), o specifikách běžné provozní
údržby, o problémech těžkých oprav, o rostoucích cenách u externích firem. „A dokonce se
ke mně dostala i informace, že depo Česká
Třebová je na zavření, ale osobně jsem se
přesvědčil, že tomu tak není,“ uvedl a dodal:
„Problémů je spousta. Chtěl bych pro opravárenství připravit plán na rok až tři dopředu,
abychom měli představu, jak dále pokračovat, protože lze očekávat, že od nového grafikonu bude situace vážná.“

Hostem jednání bylIng. Michal Vereš, MBA,
člen představenstva ČD.

.

V následné diskusi pak například člen PV
Martin Janeček upozornil Michala Vereše na
alarmující situaci v přesčasových hodinách (někteří se blíží 300 hodinám) a na personální podstav u vlakových čet na hlavním nádraží v Praze
(odcházejí nám lidé, kteří jsou tady dvacet let),
Petr Dvořák zase kritizoval záměr zapůjčit osobní vozy do Polska („Když nemáme čím jezdit,
tak ještě půjčujeme padesát vozů do Polska?“), na to Michal Vereš odvětil: „Ve firmě
jsem krátce a včera jsem se to teprve dozvěděl, budeme to řešit, nemá to logiku.“ Jaroslav
Kavka pozval Michala Vereše do děčínského
depa a upozornil na problémy s tzv. lufthalou.
„Slibovali nám novou myčku a akorát vyměnili kartáče,“ dodal.Zdenek Jindra zase Michalu Verešovi připomněl v souvislosti se strategií

údržby u ČD „kauzu Pardubice“, kde se nejprve
masivně investovalo a potom se rozhodlo, že se
dílny zavřou.
Věra Nečasová se vrátila k loňskému dělení
DKV. „Bojovali jsme proti rozdělení DKV, sepisovali zprávu, mapovali opravárenství u ČD,
ale na naše připomínky nebyl brán zřetel.
Bylo to manažerské rozhodnutí jednoho muže,“ konstatovala s tím, že v podobném duchu
se nyní mluví o centralizaci zásobování.„Pilotní
projekt obsahuje jen účetní oddělení od 1. 7.
2019. Nemáme k tomu žádný materiál. Do
dnešní doby od loňského rozdělení DKV na
provoz a údržbu nejsou opraveny ani provozní řády, ani předpisy, a chystá se další organizační změna, o které nejsme přesvědčeni,
že bude ku prospěchu.“ Věra Nečasová zároveň pozvala Michala Vereše na celostátní výbor
předsedů DKV, který se bude konat 24. 6., a on
pozvání přijal.
Dalším hostem jednání byl odvolaný JUDr.
Ivo Veselý, který se se členy Podnikového výboru přišel rozloučit – ve funkci personálního ředitele jej od 1. června nahradila Soňa Schwarzová.
„Chtěl bych vám poděkovat. Naše vztahy
považuji za korektní a slušné a jsem bytostně
přesvědčen, že to mělo přínos.“
V rámci Informací ze zásadních jednání referoval předseda PV OSŽ při ČD Vladislav Vokoun
především o posledním jednání Dozorčí rady
Českých drah – o refinancování dluhopisů, rozdělení zisku, posílení opravárenských kapacit.
Řeč byla i o personální výměně na pozici ředitele
personálního odboru GŘ ČD:„Začíná se rychle
blížit kolektivní vyjednávání, je potřeba rychle dojednat způsob komunikace,“ připomenul
Vl. Vokoun.
V další části jednání (v bodu organizační
záležitosti) byla Marie Štusáková zvolena novou
členkou Podnikového výboru OSŽ při ČD (za
Janu Štanclovou, která minulý měsíc rezignovala ze zdravotních důvodů) a zároveň byla podnikovým výborem navržena za Janu Štanclovou
i do Ústředí OSŽ (oficiální volbu provede Ústředí
OSŽ na základě návrhu PV 26. června 2019).
n Dne 6. června proběhly volby do Správní
a Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (211). Správní
rada ZP MV ČR má celkem patnáct členů, radu
tvoří pětice členů vzešlých z návrhu reprezentativních organizací zaměstnavatelů, další pětice
členů je jmenována vládou a zbývajících pět
členů vzešlo z návrhu reprezentativních odborových organizací. Jedním z navržených bylpředseda ZO OSŽ Všetaty Ing. Bc. Petr Toman, BA
(Hons), který byl opětovně zvolen i pro funkční
období začínající dnem 1. 7. 2019.
Zároveň proběhly i volby do Dozorčí rady
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR,kam
byl opět zvolen i Petr Štěpánek, místopředseda
OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC.
OSŽ tak má opět zastoupení jak v Dozorčí tak
i ve Správní radě Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Správní rada a dozorčí rada
zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů
pojištěnců a státu na řízení pojišťovny. Funkční
období členů orgánů pojišťovny je čtyřleté. -red-

Na Pražském Semmeringu shořel
motorový vůz dopravce KŽC
Požár motorového vozu M 262.1117 společnosti KŽC Doprava zastavil v sobotu 8. 6.
2019 po půl čtvrté odpoledne provoz na Pražském Semmeringu. K neštěstí došlo před dopravnou Stodůlky, kdy z důvodu technické závady na chlazení turba vznikl požár a shořel
prakticky celý motorový vůz M 262.1117. Jak
dopravce (KŽC) uvedl, jedná se o mimořádnou
škodu zásadního rozsahu, a to jak z hlediska
ekonomického a provozního, tak – a to především – i z hlediska historického a muzejního,
neboť KŽC, jako jediný dopravce, udržuje v pro-

vozu motorové vozy řad 831 a 830, které nasazuje na pravidelné výkony a tím dnešní generaci připomíná um našich předků a poválečná
vozidla v živém provozu. M 262.1117 patřil provozně (trakčně i dynamicky) k nejlepším vozidlům řady 831, která KŽC před necelými 10 lety
zachránil od šrotace jejich odkoupením a postupnou opravou je vracel do života. V tuto
chvíli zbývá dopravci na výkony šest vozidel řad
830, 831, a to 830: 056, 124, 180 a 831: 168,
183, 212, jimiž bude muset pokrýt přepravní
poptávku na trhu.
–mmč–

Hořící motorový vůz před příjezdem hasičů.

Snímek Tomáš Koubek

U železničního mostu a jezu na řece Berounce u Mokropes (trať 171)vyváděly labutě své nedávno vylíhlé mladé. Most má být prý v nedaleké
budoucnosti nahrazen novým, ač byl nedávno rekonstruován.
Snímek Martin Kubík

Odvolání generálního ředitele Českých drah je
i určitým testem odolnosti firmy, říká Vokoun
Dozorčí rada ČD, a. s., odvolala poměrem
hlasů 5:3 Miroslava Kupce z pozice předsedy
představenstva a člena představenstva Českých
drah, a. s. Dozorčí rada tak většinou hlasů vyhověla žádosti akcionáře, kterou jí tlumočil předseda řídícího výboru ČD, a. s., Tomáš Čoček.
Podle vyjádření jednoho z členů Dozorčí rady, Vladislava Vokouna, zvoleného jako zástupce zaměstnanců, je odvolání vrcholného představitele ČD, a. s., vždy velmi závažným krokem,
který vyvolá celou řadu otázek ohledně dalšího
chodu podniku. Navíc za situace, kdy se podniku
daří uzavírat dlouhodobé smlouvy o závazku
veřejné služby, refinancovat dluhopisy, udržet
rating a potřebnou míru investic.

„Někdy nabývám dojmu, že to časté střídání managementu v poslední doběnasvědčuje o určité nerozhodnosti vlastníka, co vlastně chce a rozhodně to podniku neprospívá,“
hodnotí Vokoun náhlé odvolání Miroslava Kupce. Jak dále dodává, v podobných případech se
vždy jedná o určitý test odolnosti firmy a funkčnosti nastavených parametrů, potřebných pro
její standardní fungování.„Přestože´silný´ generální ředitel je důležitou a potřebnou osobou, jeho odchod nesmí vyvolat zásadní problémy. Věřím, že si to vlastník ČD, a. s. (stát)
a jim jmenovaní členové DR ČD plně uvědomují, a že do čela podniku bude jmenován
v brzké době zodpovědný a schopný mana-

žer, který udělá vše pro pozitivní rozvoj podniku a jeho zaměstnanců. Rozhodně musí
být odolný vůči různým tlakům a ´hraběcím
radám´ různých jednotlivců a zájmových skupin,“ připomíná Vokoun.
Podle jeho dalších slov je odvolání a jmenování členů představenstva (včetně předsedy)
sice důležitou součástí pravomocí DR, nicméně
její hlavní náplní je z dlouhodobého hlediska
kontrolní činnost - zda management dobře a s péčí řádného hospodáře vede podnik. „Není důvod, aby se v této roli cokoli změnilo a tento
orgán nadále nefungoval standardně a na
bázi korektních vztahů.“
Miroslav Čáslavský

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„S novým ministrem dopravy
máme mnoho témat k diskusi.“
Hovoříme s VLADISLAVEM VOKOUNEM,
I. místopředsedou OSŽ a předsedou PV OSŽ při ČD, a. s.
V současné době je železničářská veřejnost poněkud znejistěna odvoláním generálního ředitele ČD Miroslava Kupce (více
v samostatném článku na této straně).Vy, jako
jeden z členů Dozorčí rady ČD, ale jednáte
o otázkách, které souvisejí se železnicí,
i s ministrem dopravy, nedávno nově jmenovaným Vladimírem Kremlíkem. Co je z vašeho pohledu důležité při jednání s ním?
S novým ministrem dopravy je k jednání celá
řada témat k diskusi i k řešení nastalých problémů. Jednou ze stále nevyřešených otázek je
určité znevýhodnění Českých drah ve srovnání
s ostatními železničními dopravci. S ohledem na
přetrvávající silný tlak orgánů EU a části laické
i odborné veřejnosti v ČR na liberalizaci, je potřeba neustále prosazovat rovné podmínky pro
národního dopravce, kterým bezesporu České
dráhy jsou. Ještě stále jsme konfrontováni s tím,
že v tzv. „zájmu“ liberalizace jsou vytvářeny
vhodné podmínky pro konkurenci, aniž by byly
zohledněny (kompenzovány) některé činnosti,
které z důvodu právních norem zajišťují a vykonávají prozatím pouze České dráhy. Velmi mě
mrzí dosavadní malá podpora a pochopení pro
ČD ze strany ministerstva dopravy v situaci, kdy
jsou ze strany orgánů EU, ČR a objednatelů
osobní dopravy kladeny nové a nové požadavky
na zvýšení komfortu úrovně služeb pro zákazníky, rozvoje podmínek pro interoperabilitu, bezpečnost železniční dopravy a zajištění nediskriminačního prostředí.
V čem konkrétně se projevuje zmíněné znevýhodnění?
Jako příklad mohu uvést povinné zřízení
organizační složky Zařízení služeb, kterou musely České dráhy na základě novely Zákona
o drahách urychleně vytvořit. Nikoho příliš nezajímalo, že např. čerpací stanice uvnitř podniku mají logicky jiný režim a náklady na provoz,
než když tuto službu musíte poskytovat cizím
subjektům. To stejné se týká celé řady dalších
služeb.

Jaký další okruh otázek zajímá OSŽ při
jednání s ministrem dopravy?
Značné nejistoty jsou v souvislosti se zaváděním ETCS, plánovaného přechodu na střídavou
trakci, zajištění „síťovosti“ osobní železniční dopravy a reálné koncepce rozvoje a modernizace
železniční sítě. Debata o problematice vysokorychlostních tratí je sice hezká, železniční sektor se však v současnosti potýká s nízkou propustností (kapacitou) na nejfrekventovanějších
tratích, přemírou úrovňových přejezdů (potencionální hrozba střetů se silničními vozidly), obrovským množstvím výluk a celou řadou dalších
problémů. Z výše uvedeného je patrné, že s novým ministrem dopravy máme mnoho témat
k diskusi. Věřím, že jednání budou konstruktivní
a ku prospěchu celé železnice.
Pro zaměstnance Českých drah je klíčovým dokumentem pro udržení sociálních
a mzdových jistot kolektivní smlouva. I když
současná kolektivní smlouva je platná zhruba půl roku, pomalu se blíží doba kolektivního
vyjednávání na příští rok. Co je podle vás,
jako zkušeného kolektivního vyjednavače,
pro zdařilé kolektivní vyjednávání nejdůležitější?
Ano, termíny kolektivního vyjednávání se blíží. Již v průběhu prázdninových měsíců shromažďujeme požadavky od členské základny,
analyzujeme možnosti firmy a připravujeme taktiku pro kolektivní vyjednávání. Ze všeho nejdřív
musíme posoudit reálnost a proveditelnost pestré palety námětů. Mnoho požadavků se vzájemně vylučuje a tak musíme hledat přiměřený kompromis. Jako příklad mohu uvést opakovaný
požadavek (relativně oprávněný) na zásadní
zvýšení příplatku za práci v noci a o víkendech
(až 50 % průměrné mzdy). Tento požadavek by
se týkal více než 7000 zaměstnanců. Radikální
trvání na jeho splnění by znamenalo, že na
zhruba stejnou skupinu zaměstnanců by na mzdový nárůst nezbylo téměř nic. Další otázkou je, jak
by na tuto situaci reagoval zaměstnavatel a ob-

jednatelé dopravy. Takových příkladů bych mohl
uvést celou řadu.
Jakou úlohu hrají při vyjednávání kompromisy?
Jsme velký podnik s cca 15 000 zaměstnanci,
pracujících ve více než 160 povoláních. Každý
zaměstnanec (či skupina) znamená jiný lidský
příběh a potřeby a my se musíme pokusit najít
přijatelný kompromis. Pokud někdo neuznává
kompromis, tak musím připomenout, že pouhé
použití okamžité výhody „silové pozice“ nikdy
dlouho nevydrží. Další věcí je nutnost shody
uvnitř každého svazu, nutnost alespoň minimální
shody mezi jednotlivými svazy (u ČD existuje
v současné době deset odborových centrál)
a shoda ze zaměstnavatelem – při vědomí názoru vlastníka. Takže pro zdařilé kolektivní vyjednávání je nezbytné mít dobrý tým zkušených
a odpovědných lidí, kteří se nebojí okamžitých
rozhodnutí. Dále je nutné pro všechny případné
požadavky nachystat dostatečné podklady a znát
jejich cenu. Odborová centrála, která tohle neudělá a tzv. „střílí od pasu“ se většinou splnění
svých požadavků nedočká.
Děkuji za odpovědi.

Miroslav Čáslavský

Zasedání železniční sekce ETF
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý se zúčastnil
zasedání Železniční sekce ETF, které se konalo
ve dnech 5. – 6. června 2019 v Bruselu, v sídle
ETF. Hlavním tématem jednání bylo opět postavení žen v železničním sektoru.
Zástupkyně výboru „Ženy na železnici“
přednesly požadavky na rovné postavení žen,
právo na kariérní postup a stejné platové podmínky. Upozornily rovněž na sexuální obtěžování žen a násilí na ženách na pracovištích. „Ženy
na železnici“ požadují, aby byly stanoveny závazné kvóty, kolik žen musí být zaměstnáno na
každé pozici, včetně manažerských pozic.
Členům Železniční sekce se představila generální tajemnice ETF Livia Spera, pověřená
řízením, která nahradila ve funkci Eduarda Chagase. Ten odstoupil během mimořádné konference ETF, která se konala ve dnech 28. – 29.
března 2019 v Bruselu. Podle Stanov ETF může
generálního tajemníka zvolit pouze Kongres ETF.
Ten se konal v květnu 2017 v Barceloně, další se
uskuteční na jaře 2022 v některé ze zemí střední
či východní Evropy.
Pro OSŽ však bylo v rámci Železniční sekce
důležité projednávání bodu „Evropský sociální
dialog na železnici“, neboť sem byl zařazen
český návrh na sledování doby jízdy a odpočinku strojvedoucích prostřednictvím čísla licence
strojvedoucích. Zástupci OSŽ tento návrh již
prezentovali na zasedání Železniční sekce ETF
v listopadu 2018 a rovněž se jím zabývala na
svém březnovém zasedání poradní skupina strojvedoucích, která českou iniciativu označila za
prioritu své poradní skupiny. Předsedající poradní skupiny strojvedoucích Simon Weller z Velké
Británie (ASLEF) zdůraznil, že je nutné zavést
systém evidence doby jízdy a odpočinku strojve-

doucích, neboť situace začíná být nepřehledná.
Dosavadní návrh ETF na instalaci digitálních
tachografů na lokomotivy považuje S. Weller za
nereálný a preferuje elektronický systém evidence. České řešení navíc neznamená žádné
dodatečné náklady pro dopravce, evidenci povede provozovatel infrastruktury, tedy stát. Kontrolu dodržování bude provádět příslušný národní
bezpečnostní úřad, v našem případě Drážní úřad.
Členové železniční sekce vyslechli návrh přednesený S. Wellerem, který zdůraznil, že je třeba
hledat jiné řešení než tachografy, které se technicky přežily, neboť se o nich uvažovalo již před
10 – 15 lety. Předseda podnikové rady ÖBB
a člen rakouských železničních odborů vida
Gerhard Tauchner dodal, že v Rakousku se
snaží zavést elektronické aplikace na bázi GPS,
která by sledovala pracovní dobu vlakových čet.
Prezident Železniční sekce Giorgi Tutti (SEV
– Švýcarsko) doporučil poradním skupinám pro
strojvedoucí a doprovodný vlakový personál, aby
se pokusily předložit společný návrh způsobu
kontroly pracovní doby nejen strojvedoucích, ale
rovněž vlakových čet, a návrh předložily na dalším zasedání Železniční sekce. Vzhledem k tomu, že poradní skupina pro strojvedoucí zasedá
pouze jednou ročně (na jaře), může být návrh
projednán nejdříve za rok a na zasedání sociálního dialogu na podzim 2020. Pokud bude novela Zákona č. 266/1994 o drahách schválena
a evidence prostřednictvím čísla licence strojvedoucích bude dopravci uložena zákonem, bude
tento krok znamenat důležitý argument pro ostatní evropské odborové svazy při prosazování
kontrolního mechanismu odpočinku a doby jízdy
strojvedoucích. PhDr. Helena Svobodová,
vedoucí kanceláře předsedy OSŽ

Na snímku zleva: Livia Spera, Sabine Trier (zástupce gen. tajemnice), G. Tutti (prezident
Železniční sekce ETF) a Maria– Christina Marzola, viceprezidentka Železniční sekce ETF.

PŘEDSTAVUJEME

Richard Cila: „V Kraji
Vysočina vznikne od prosince
nový dopravní systém, změna
bude mít značný dopad
do zaměstnanosti.“
Strojvedoucí Českých drah, kurátor telčského muzea, archivář, ale také místopředseda ZO
OSŽ Vysočina, tolik stručná vizitka Richarda
Cily; dvoumetrového chlapa, připomínajícího
chůzí a gesty (snad se neurazí) herce Bolka
Polívku. Richarda Cilu nelze pro jeho 202 centimetrů přehlédnout. Na Regionálním dnu železnice (1. 6. 2019) v Jihlavě jezdil jako strojvedoucí s telčským Kafemlejnkem (310.093). „Ta
mašinka ještě včera (v pátek 31. 5., pozn.
autora) stála zazimovaná v depu,“ vyprávěl
v přestávce mezi dvěma jízdami. „Mašinka
v Telči stojí od loňského 28. října, kdy jsme
jeli naposled v rámci oslav 100 let Československa. Takže jsme ji museli zprovoznit, tzn.
udělat: roční prohlídku kotle, všechno vyčistit, odpoledne ve čtyři jsme ji zatopili

a když za dvě hodiny měla tlak, tak jsme
všechno vyzkoušeli. To samozřejmě nedělám sám, ale za vydatné pomoci dvou členů
českobudějovického Stocker–Clubu, bez jejichž péče by lokomotiva nikdy nejezdila. No
a pak se šlo spát, ráno v půl šesté budíček, zase jsme to rozdýchali a o půl osmé vyrazili
z Telče.“ Když po téměř hodině a půl Kafemlejnek s pěti vagonky dosupěl do 25 km vzdáleného Kostelce u Jihlavy, přihlížející se ho už nemohli dočkat. „Jízdní doba jako za C. k.
rakouské monarchie. Takže dodržujeme jízdní doby,“ s úsměvem prohodil Richard Cila.
„Zapomněl jsem dodat, že v Telči při odjezdu
byla velká rosa, takže jsme jeli pomalu, krokem, několikrát nám to na 18promilovém stoupání proklouzlo.“
Na Vysočině (v rámci Oblastního centra provozu východ OCPV – RPP H. Brod) jezdí Richard Cila se vším, co má kola, především se
Stadlery (841) a na Plecháčích (242). „Od prosince v kraji Vysočina vznikne nový dopravní
systém – Veřejná Doprava Vysočiny (VDV) –
vlaky budou jezdit úplně jinak, v hodinovém
taktu,“ konstatuje dále Richard Cila s tím, že tato

změna bude mít značný dopad do zaměstnanosti. „Pokud to bude jezdit tak, jak je to naplánované, a ono to to tak jezdit bude, protože už to
je namalované, bude to znamenat okamžitý
nárůst počtu strojvedoucích (o 25) plus 15
vlakvedoucích. Přitom už teď máme v Kraji
Vysočina podstav 15 strojvedoucích. České
dráhy, jakožto´staronový´ krajský dopravce,
ale zatím dělají mrtvého brouka.“
Přesčasy prý dělá nerad, ale...„Pro zaměstnavatele to udělám, v tom není problém, ale
vyberu si to v náhradním volnu, protože těch
aktivit mám více,“ přiznává s tím, že ve svém
volnu upřednostňuje rodinu, a když už je čas, tak
jezdí bádat do různých archivů, kde sbírá badatelský materiál pro příští možné historické studie.
Naposledy minulý rok vydal propagační česko–
německou publikaci (dotovanou z EU) o lokálce
z Kostelce až do rakouského Schwarzenau,
která vloni slavila 120 let.
Zároveň pracuje jako neuvolněný funkcionář
OSŽ (místopředseda ZO OSŽ Vysočina, zastupující pracovníky–členy na úseku provozu kolejových vozidel), kromě toho se jako kurátor podílí
na chodu muzea lokálky, které vzniklo v roce
2015 v objektu bývalého železničního depa v Telči (též je správcem FB stránek muzea https://
www.facebook.com/muzeumlokalkyTelc/), svým
způsobem unikátní expozice mapující historii
železniční dopravy v ČR i v Rakousku. „Jsem
kurátorem muzea, tedy tím, kdo to myšlenkově a ideově zbudoval a i fyzicky zrealizoval,“
vysvětluje. Zřizovatelem muzea je statutární město Telč, které si dlouhodobě pronajalo nevyužívané prostory ČD v depu a poskytlo finanční
prostředky na výrobu informačních panelů. „Já
jsem pouze dodal myšlenku, ideu, popisné
texty a dobové fotografie a jiné materiály o historii depa a lokálky. Připravuji i další materiály pro panely, ale návštěvníky osobně neprovádím – nebo spíše výjimečně, když tam
náhodou jsem. Na to tam máme zatím dva
schopné důchodce–průvodce – bývalého
vlakvedoucího a strojvedoucího (členy Společnosti telčské místní dráhy o. s.).Dokud město – nebo pan starosta, protože to je myšlenka
pana starosty – bude muzeu nakloněno, tak
muzeum určitě bude fungovat.“
Muzeum telčské místní dráhy má otevřeno
každý víkend od soboty 15. června do neděle 1.
září.„Případně na objednávku(odkaz je na FB
stránce, kde je též uvedeno i kontaktní tel. číslo
na průvodce, a to i k nečekané objednávce prohlídky – nejlépe 24 hodin předem – mimo úřední
hodiny). V sezoně, což jsou tři víkendy Folkového léta(26. 7. až 11. 8.),provozuje občanské
sdružení Společnost telčské místní dráhy ve
spolupráci s Českými dráhami, které jsou
dopravcem, tradiční Telčské Léto s párou,“
uzavírá Richard Cila povídání.
Michael Mareš

VŠIMLI JSME SI

l V SOUVISLOSTIs chystanou změnou jízdních řádů vlaků, která začne platit od
prosince 2019, mohou představitelé radnic, zaměstnavatelů nebo školi jednotlivcioznámit, že
by jim připravované úpravy v provozu vlaků mohly
přinést problémy. Pracovní verzi nových jízdních
řádů zveřejnila SŽDC na svých webových stránkách http://www.szdc. cz.Připomínky se uplatňují
u jednotlivých dopravců, u regionálních vlaků u
územně příslušného krajského úřadu, v případě rychlíků a dalších vlaků dálkové dopravy u
objednavatele - ministerstva dopravy. Termín
pro podání připomínek je do 15. července.

SVČ Klatovy nově sídlí v kompletně zrekonstruované budově ČD blízko nádraží.

NAVŠTÍVILI JSME

Středisko vlakových čet
Klatovy
Středisko vlakových čet (SVČ) v Klatovech
donedávna sídlilo a vlastně ještě částečně sídlí
v budově SŽDC přímo na nádraží. Podmínky
pro odpočinek členů vlakového doprovodu tady
nebyly zrovna ideální. „Měli jsme pouze dvě
nocležny o čtyřech lůžkách a společné sociální zázemí, které bylo nevyhovující a staré,“ vysvětluje Bc. Jaromír Půta, manažer RP
ZAP České Budějovice (Regionální pracoviště
Zákaznický personál České Budějovice), důvod, proč se České dráhy rozhodly hledat v Klatovech náhradní prostory. „Našli jsme vhodnou budovu blízko nádraží, která je v majetku
Českých drah, a RSM na ní provedlo celkovou rekonstrukci elektroinstalace, topení
a sociálního zázemí.“
V novém SVČ je nové úplně všechno: od
sklepa až po anténu na střeše. Původně objekt
sloužil pro nákladní pokladnu a učebny DVI.
„Na rekonstrukci objektu má velký podíl RSM
Praha spolu s ředitelem Ing. Sedláčkem, který
spolu se svým týmem zajišťoval a konzultoval naše požadavky,“ dodává manažer Půta.
Nové Středisko vlakových čet má pět dvoulůžkových pokojů, oddělené šatny a moderní
sociální zázemí. „Máme tady vybudovanou
i zbrusu novou kuchyňku a odpočinkovou
místnost, kde mohou zaměstnanci odpočívat,“ dodává Ing. Jana Vladyková, dozorčí osobní přepravy v Klatovech. Zaměstnanci už mají
v novém Středisku vlakových čet přestěhovány
všechny věci, které ke své práci potřebují včetně šatních skříněk, které byly vlastně to jediné,
co se ze starého do nového SVČ se zaměstnanci stěhovalo.
Podle Jany Vladykové si zaměstnanci výrazně polepšili, neboť původní prostory SVČ

byly naprosto nevyhovující a neodpovídající požadavkům 21. století. „Byly nevyhovující jak
co do velikosti, tak i co do uspořádání –
nemohly zde být oddělené šatny ani sociální
zařízení,“ přitakává.
Nové prostory jsou čisté a nově vybavené.
Kuchyňka je kompletně nově vybavena, i tam je
všechno nové včetně kávovaru, sodobaru, mikrovlnné trouby a zabudované varné desky.
Oddělené jsou pochopitelně toalety i šatny, k dispozici je i pět dvoulůžkových pokojů.
SVČ v Klatovech je domovským střediskem
pro 40 zaměstnanců, kromě nich sem dojíždí
i patnáct zaměstnanců ze SVČ v Domažlicích.
„I z těch čtyřiceti ´domácích´ tady někteří
přespávají, protože ne všichni jsou místní.
Tady spí před směnou nebo po směně, protože máme hodně zaměstnanců, kteří sem
dojíždějí z Plzně,“ dodává závěrem Jana Vladyková s tím, že nocležna funguje naprosto bez
problémů.„Protože tady spí stále ti samí lidé,
tak už se znají a mají své zažité rituály.“
Vyjádření Ing. Jitky Kubíkové, ředitelky ZAP:
„V rámci ČD máme 86 středisek vlakových
čet. Celkový počet zaměstnanců vlakového
doprovodu je 2737. Určitý podstav zaměstnanců se v současné době vyskytuje pouze
lokálně a řešíme ho průběžným náborem
nových zaměstnanců. Konkrétně v Klatovech je personální potřeba 37 zaměstnanců,
jedná se tedy o středně velké SVČ. Stav
zaměstnanců v tomto středisku je téměř naplněn a momentálně čítá 36 vlakvedoucích
osobních vlaků. Drobný podstav v tomto
SVČ řešíme formou dohod o pracovní činnosti.“
Michael Mareš

l VLAK je pro obec Jeníkovice (obec na

trati 015 u Přelouče) požehnáním! Autobusové
spojení obce se světem nebylo ideální a tak
obyvatelé už pětadvacet let upřednostňují vlak
a přípoje v Přelouči na hlavní trať. Že Jeníkovičtí si své zastávky váží o pečují o ni, je vidět
zejména v těchto dnech, kdy tam všechno kvete.

l ŘÍZENÍ VLAKŮ v Brně–dolním nádraží je prováděno z dopravní kanceláře, která
byla po dobu dlouhodobé výluky (do 9. prosince
2019) posílena o jednoho výpravčího vnější
služby a operátorku informačního zařízení. Zabezpečení jízd vlaků je zajištěno reléovým zabezpečovacím zařízením (RZZ) ze 70. let minulého století. Dosti náročná je zde práce
venkovního výpravčího, který za 12 hodinovou
směnu nachodí s rozkazy pro jednotlivé vlaky
až 20 km. Tolik alespoň naměřil jeden ze zdejších výpravčích pomocí krokoměru.

l V BÝVALÉ ŽST., nyní dopravně D3

Budišov u Třebíče na trati Křižanov – Studenec,
je také knihovnička se zajímavými knihami, našel jsem tam při desetiminutovém „bůhvípročpobytu“ knihu Azurová step od „undergroundového“ ruského (sovětského) spisovatele Michajla
Šolochova (1905–1984). Budišov byl před 14
lety známý aférou zmanipulované dotace na
tamní zámek. Na snímku je možno spatřit navždy uzavřené okénko výdejny jízdenek, naposledy zde prodával výpravčí jízdenky před drahnými lety. Snímek Martin Kubík.

l ČESKÉ DRÁHY podepsaly první

V úterý 4. 6. se v žst. Klatovy konal prezentační den pro studenty Střední průmyslové
školy dopravní v Plzni. Průvodci studentů Ing. Jana Vladyková, dozorčí osobní přepravy, a
supervizor Ondřej Míšek v nové kuchyňce SVČ Klatovy.

rámcovou smlouvu na vybavení vozidel mobilní
částí ETCS. Cílem Evropské unie, která zavedení ETCS iniciovala, je sjednotit systémy všech
evropských železnic a zvýšit bezpečnost vlakové dopravy napříč členskými státy. České dráhy
proto zařízení instalují až do 453 elektrických
a motorových vozidel a řídicích vozů. Celkové
náklady se vyšplhají na několik miliard korun.

ZE SVĚTA

Nákladní doprava
v Německu svádí těžký
boj se silnicí
Nákladní železniční doprava v Německu vykázala v roce 2018 ukazatel zpoždění 39,20
procenta, což se počítá od 16. minuty (v předchozí zprávě uvedl pověřenec pro kolejovou
dopravu spolkové vlády Enak Ferlemann tento
ukazatel 37,9.%, viz web Obzoru 9. 5.). Tuto
znepokojivou informaci se Ferlemann snažil
vyvážit argumentem, že v letošním roce se
tento ukazatel zatím zlepšil na 27,2 procenta.
Bližší analýza odhaluje, že k hlavním nevýhodám dráhy v tomto směru je přetížená síť,
odlišné rozchody kolejí a napětí, což vyvolává
obrovské komplikace při plánování každé jízdy,
konstatoval německý týdeník WirtschaftsWoche 30. května. „Je-li jeden vlak jedinkrát
zpožděn, přidají se k tomu rychle další minuty, neboť přesně jedoucí spoje mají v síti
přednost,“upozornil šéf Cargo Wolfgang Maier.
„A pokud jedou vlaky i podle plánu více
hodin za sebou, je nutno všechno znovu
zorganizovat: volné úseky trati, výměnu
strojvůdců, předání jiným drážním podnikům. Výhodné jsou přitom jazykové znalosti, neboť v telefonu se hovoří často anglicky,
ale i polsky.“
Předseda podnikové rady Cargo Jörg Hensel
vidí rovněž příčiny komplikací v elektrické síti.

Ačkoli Německem prochází šest důležitých
evropských nákladních koridorů, uzavřela Německá dráha (DB) různá překladiště a odstranila předjížděcí koleje. „Proto nákladní vlaky
stojí velmi často na nádražích, neboť prostě
nemohou vyjet na trať,“ upozornil Hensel.
„Koncern DB přitom nechává vymřít podnikání s jednotlivými nákladními vozy, ačkoli
jsou ve smyslu ochrany životního prostředí
klasickou alternativou k nákladním autům,“
řekl Maier.
Celkový dohled nad nákladní dopravou vykonává Darren Fawcett, 48letý Brit. „Musím
neustále sledovat, co zapříčinilo zpoždění
vlaku, uzavření kolejí či ochromilo celou
síť,“ objasnil svou práci.„Když všechno hladce běží, nemáme všichni co dělat, ale proto
tu přece nejsme, bojujeme o každý vlak,“
prohlásil jeho šéf Maier.
Jan Hála

Veřejná doprava
v Lucembursku zdarma
Vlaky, tramvaje a autobusy v Lucembursku
budou od 1. března 2020 pro všechny uživatele
v zásadě zdarma – pokud ve vlacích nebudou
cestovat v 1. vozové třídě. Ve vlacích se tak
budou používat jen jízdenky při jízdách do zahraničí. Lucembursko se tak má stát dle vlády prvním státem na světě, který bude mít zcela bezplatnou veřejnou dopravu. Zatím nevyřešená je
pouze veřejná doprava AVL v hlavním městě

Luxemburg se 170 autobusy. Ministr mobility
Bausch však doufá, že do počátku doby platnosti
se i toto vyřeší. Lucembursko k tomuto kroku
přistupuje i když již dnes je veřejná doprava
levná a proto neočekává, že by došlo k hromadnému „úprku“ z automobilů do prostředků hromadné dopravy.
Ze Schweizer Eisenbahn–Revue 3/2019,
zpracoval -sh-

Srbsko obdrží další
půjčku od čínské
Exim–Bank
Srbsko obdrželo další půjčku na výstavbu
vysokorychlostní železniční tratě (VRT) od čínské Exim–Bank. Trať by měla spojovat Bělehrad
s Budapeští. Půjčka by měla činit 1,16 mld. eur.
Trať by měla být dlouhá 108 km a jedná se
o úsek Nový Sad – Subotica. Čínská banka již
v roce 2017 udělila půjčku 271 mil. eur pro část
trati mezi Bělehradem a stanicí Stará Pazova.
Výstavbu této vysokorychlostní trati financuje
kromě toho i ruská banka, a to ve výši 370 mil.
eur. Celkové náklady na výstavbu VRT Bělehrad
– Budapešť by měly činit 3,7 mld. eur. Dle vyjádření ministra dopravy Srbska Zorana Mihajloviče
činí v současnosti investice čínské strany do
infrastrukturních projetů asi 7,5 mld. eur.
Z Tiroler Tageszeitung, 25. 4. 2019, z
pracoval –sh–

Psali jsme před 25 lety
Obzor č. 25 – 20. 6. 1994
Obzor podrobně informoval o II. konferenci
Asociace důchodců odborářů (organizace sdružující důchodce z odborových svazů spadajících pod Českomoravskou komoru odborových
svazů, jejímž členem tehdy bylo i OSŽ). Konference se konala 7. června 1994 a zabývala se
mimo jiné nedostatečnou valorizací důchodů,
kritizovala některé odborové svazy za malou
pozornost věnovanou seniorům a také zvýšení
věku potřebného pro odchod do důchodu.
Článek„Odsouhlaseno rozdělení Českých
drah“ informuje o tiskové konferenci na ministerstvu dopravy z 13. června, na níž ministr
dopravy Jan Stráský seznámil novináře s rozhodnutím správní rady ČD z 28. 5. o rozdělení
Českých drah na dva podniky – železniční
dopravní podnik a železniční dopravní cestu.
Správní rada ČD zároveň diskutovala o privatizaci části regionální sítě (asi třetiny). Dále měly
být vypracovány modelové komplexy dopravních společností, které budou nabídnuty k privatizaci (bez dopravní cesty).

Obzor č. 26 – 27. 6. 1994
Osmistránkové číslo Obzoru informuje o mi-

mořádném jednání Ústředí OSŽ, které zasedalo 21. 6. a které se zabývalo mimo jiné dořešením případu pohybu na účtu rezervního fondu
OSŽ. Ústředí stvrdilo prohlášení představenstva OSŽ z předchozího dne, které konstatovalo, že smlouvou o sdružení finančních prostředků a jejím splacením ze strany předsedy OSŽ
Zdeňka Škopa byl porušen statut OSŽ. Po
diskusi došlo k hlasování o nedůvěře předsedovi OSŽ a byla mu poměrem (27 hlasů ku 14;
4 členové se zdrželi hlasování) vyjádřena nedůvěra. Zastupováním funkce předsedy byl pověřen místopředseda OSŽ Miroslav Kapoun. Tajnou volbou byl poté zvolen nový místopředseda
OSŽ (z pěti kandidátů byl zvolen Jiří Kratochvíl,
dosavadní tajemník sekce OSŽ řídících a technickohospodářských pracovníků).
Celá dvoustrana byla věnována představení
regionálních tajemníků OSŽ ze všech osmi
regionálních pracovišť, jedna strana Obzoru
byla věnována dopadům změn v traťovém hospodářství, kde od 1. 7. docházelo ke sloučení
výkonných jednotek, další strana se zabývala
současností a budoucností dvou jihočeských
úzkokolejek, které v té době byly ještě v majetku Českých drah.
–zs–

Školení na počítačích
– 2. pololetí 2019
Oddělení kanceláře předsedy OSŽ připravilo
pro zájemce z řad členů a funkcionářů OSŽ
nabídku podzimních kurzů „Práce na PC“.
Kapacita kurzu je osm účastníků; pokud mají
účastníci své vlastními notebooky vybavené operačním systémem Windows 8 (8.1), 10 a Microsoft Office 2013 nebo 2016, může se kurz rozšířit
ještě o dva účastníky. Minimální počet účastníků
pro otevření kurzu je šest osob. Díky malému
počtu osob ve skupině se lektor může individuálně věnovat každému účastníkovi.
Na druhé pololetí roku 2019 jsou naplánovány
dva třídenní semináře: jeden pro začátečníky
a jeden pro pokročilé uživatele.
1. října – 3. října (úterý – čtvrtek) – začátečníci
15. října – 17. října (úterý – čtvrtek) – pokročilí
Účastnický poplatek za školení je stanoven
na 500,– Kč/osobu. Potvrzení o úhradě daného
poplatku obdrží každý účastník na místě oproti

hotovostní platbě. Na konci semináře každý účastník obdrží potvrzení o účasti na semináři (možno
využít § 203 odst. 2 písm. c) ZP v platném znění.
Refundace ze strany OSŽ–Ú se neposkytuje!
Školení probíhá v zasedací místnosti v sídle
Ústředí OSŽ (Dům Bohemika, Praha 9), kde je
rovněž zajištěno bezplatné ubytování pro mimopražské účastníky. Obědy jsou zajištěny, snídaně a večeře si účastníci zajišťují sami, na své
náklady. Podrobné organizační pokyny obdrží
účastníci jednotlivých seminářů společně s pozvánkou.
Přihlášky na jednotlivá školení zasílejte na e–
mail: helena.svobodova@osz.org. S případnými dotazy ohledně počítačových kurzů se obracejte na vedoucí oddělení kanceláře předsedy
OSŽ Helenu Svobodovou (tel: 972 241 907).
PhDr. Helena Svobodová,
vedoucí oddělení kanceláře předsedy OSŽ

Pracovní úrazovost
v roce 2018
Jednou z nejdůležitějších oblastí, o kterou
se Odborové sdružení železničářů aktivně zajímá a dbá, jsou pracovní úrazy a jejich odškodňování. Snahou odborových organizací je působení na zaměstnavatele a zaměstnance
s cílem neustálého snižování počtu pracovních
úrazů.
Jakým způsobem se toto realizuje? Především účinnou spoluprací odborových orgánů
a odborových organizací se zaměstnavateli na
všech úrovních. Dále například tím, že se odborové organizace důsledně snaží využívat svých
zákonných pravomocí, zejména v oblasti kontrolní činnosti nad stavem BOZP. Odborové
organizace mají právo v souladu s ustanovením § 322 odst. 1 zákoníku práce prověřovat,
zda zaměstnavatelé řádně vyšetřují pracovní
úrazy a také právo přímo se podílet na šetření
a objasňování pracovních úrazů.
Nejsmutnější dosaženou bilancí pak jsou
smrtelné pracovní úrazy, kterých se v loňském
roce v rámci celé ČR stalo 123. U zaměstnavatelů v působnosti Odborového sdružení železničářů se v roce 2018 stalo celkem 1081 pracovních úrazů, z toho ani jeden naštěstí nebyl
smrtelný.

Svazová inspekce BOZP Odborového sdružení železničářů si klade za svůj dlouhodobý
úkol mimo provádění kontrolní činnosti nad
oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
i metodické působení na odborové orgány a organizace. K tomu slouží i provádění poradenské a konzultační činnosti i pravidelná školení
inspektorů BOZP ZO OSŽ, kdy je vždy velký
důraz kladen na oblast pracovní úrazovosti.
Úkolem odborových organizací je dbát o to, aby
byl pracovní úraz vždy řádně vyšetřen a aby
postižený úrazem získal spravedlivé odškodnění.
Každým rokem je Ústředí OSŽ předkládán
písemný materiál „Informace o vývoji pracovní
úrazovosti“, který obsahuje podrobné informace o stavu pracovní úrazovosti, mimo jiné poukazuje i na nejčastější nedostatky a pochybení ze strany zaměstnavatelů a odborových
organizacív této oblasti. Výše uvedený materiál je pro zájemce k dispozici na webové stránce OSŽ (www.osz.org), v položce BOZP, ke
stažení.
JUDr. Petr Kožmín, LL.M.
vedoucí oddělení BOZP OSŽ

PORADNA BOZP

Táto, mámo, v komoře je myš!
Kdysi dávno, za časů, kdy v kolejích rostly
pomněnky a vlčí máky a hustota drážního provozu umožňovala pěstování růží, by to nebylzas
takový problém. Před dveře se dala miska s mlékem a obvykle do několika mála hodin se přistěhovala drážní kočka i s koťaty. Hýčkaly se, hladily a ony na oplátku, protože v té době ještě nikdo
nevynalezl kočičí kapsičky s tuňákem, lovily myši.
Každý, kdo se na dráze pohybuje, ví, že dobře
ohryzaný kablík od zabezpečovacího zařízení
dokáže zkomplikovat život všem, včetně cestujících, a to nemluvím o myškách – nebožkách,
které se rozkládají v dopravních kancelářích pod
podlahou a vydávají nezaměnitelný odér. A nejen to, například myš domácí (lat. mus muskulus)
velmi dobře šplhá, běhá, plave a ročně dokáže
přivést na svět velké množství potomků, kteří
jsou již v šesti týdnech života zcela pohlavně
zralí, tudíž myšoplodní, a většina jejich nemocí je
přenosná i na člověka. Samotný přenos nemoci
probíhá jakýmkoliv kontaktem s hlodavcem či
s jeho výkaly, močí a kontaminovanými předměty; mezi nemoci myší, potkanů a krys patří
například tularemie, salmonelóza a leptospiróza, které mohou mít pro člověka i fatální následky.
Při úklidu nadělení, které nám hlodavci svým
pohybem na pracovištích občas připravují, je
tedy nejen nutné použít osobní ochranné pracovní pomůcky ve formě rukavic, ale i veškeré
jídlo ihned vyhodit a na zbytek věcí použít dezinfekci. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel
má podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, „vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní prostředí a pracovní podmínky vhod-

nou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům“, je tedy i jeho povinností nám s lovem myší
a odklízením následků po nich pomoci.
Pokud vám tohle tvrzení přijde přehnané,
můžeme vytáhnout na světlo i další podporu
v podobě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, kdy podle § 57 sice „běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to
jako součást čištění a běžných technologických
a pracovních postupů“, ale „speciální ochrannou
dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna
podle potřeby ve své provozovně zajistit každá
fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická
osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců
a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti,
pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost vlastník nemovitosti“.
Ale pozor – protože speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, provádějí specializované firmy (vzhledem k legislativnímu požadavku na zdravotní a odbornou způsobilost),
nemůžeme s pokládáním návnad a jedů při očividné přítomnosti myších kožíšků pomáhat my.
Nanejvýš můžeme úsilí zaměstnavatele podpořit nějakou tou pastičkou s chlebovou kůrkou či
oříškem. Co ale můžeme, spíše musíme – ve
zvýšené míře dbát o osobní hygienu, čistotu
a úklid na pracovišti a jeho okolí. Přeji úspěšný
lov!
Dana Žáková,
svazová inspektorka BOZP OSŽ

Termíny seminářů OSŽ na II. pololetí 2019
Ústředí OSŽ dne 22. 5. 2019 schválilo termíny seminářů, které jsou organizovány na základě požadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ.
Zvýšená pozornost bude věnována funkcionářům nově zvoleným, kteří dosud žádný seminář
neabsolvovali.
Semináře jsou určeny pro předsedy ZO OSŽ,
místopředsedy ZO OSŽ a členy ZV ZO OSŽ,
případně i pro nové členy jednotlivých Výborů
OSŽ, pro funkcionáře, kteří v ZV ZO OSŽ zabezpečují činnost na úseku BOZP, pro hospodáře a pro členy RK ZO OSŽ, a budou zaměřeny na jednotlivé problematiky a aktuální změny
v daných oblastech.

1. 11. 9 – 13. 9. Hotel Lesní chata – Kořenov
Gestor: Bc. Renata Dousková
Seminář NeRV OSŽ pro funkcionáře ZV ZO
OSŽ, Výborů OSŽ a hospodáře ZO OSŽ se
zaměřením na oblast hospodaření ZO OSŽ
a Výborů OSŽ; druhá část bude určena pro
funkcionáře ZV OSŽ působící na úseku BOZP.

2. 30. 9 – 2. 10. Hotel Lesní chata – Kořenov
Gestor: JUDr. Petr Večeř
Třídenní seminář pro předsedy, místopředsedy, členy ZV ZO OSŽ, případně i nové členy
Výborů OSŽ se zaměřením na pracovněprávní
problematiku, předpisů souvisejících, prováděcích, dále vnitřních předpisů OSŽ a vnitroodborovou činnost apod.

3. 9. 10. – 11. 10. RZ Prudká u Tišnova
Gestor: JUDr. Petr Večeř

Třídenní seminář pro předsedy, místopředsedy, členy ZV ZO OSŽ, případně i nové členy
Výborů OSŽ se zaměřením na pracovněprávní
problematiku, předpisů souvisejících, prováděcích, dále vnitřních předpisů OSŽ a vnitroodborovou činnost apod.

Pokyny pro účastníky
seminářů (školení):

Přihlášky na semináře:
telefonicky: Monika Vitnerová – 737 275 104,
e–mailem: monika.vitnerova@osz.org
Přednášková činnost: zabezpečena členy

4. 14. 10. – 16. 10.Hotel Lesní chata – Kořenov lektorského sboru OSŽ – ústředí.
Gestor: JUDr. Petr Kožmín
Třídenní seminář pro pokročilé inspektory
BOZP ze ZO OSŽ.

5. 23. 10. – 25. 10. RZ Prudká u Tišnova
Gestor: Zdeněk Görner
Třídenní seminář (v oblasti účetnictví a hospodaření ZO OSŽ) pro nově zvolené hospodáře, případně předsedy, funkcionáře ZO OSŽ
a členy RK ZO OSŽ, kteří se nezúčastnili seminářů v posledních 5 letech nebo vůbec.

6. 30. 10. – 1. 11. Hotel Lesní chata – Kořenov
Gestor: Zdeněk Görner
Třídenní seminář (v oblasti účetnictví a hospodaření ZO OSŽ) pro hospodáře, členy RK ZO
OSŽ, případně i předsedy ZV ZO OSŽ (pro
pokročilé).

7. 4. 11. – 8. 11. RZ Prudká u Tišnova
Gestor: JUDr. Petr Kožmín
Týdenní seminář pro funkcionáře ZV ZO
OSŽ působící na úseku BOZP, kteří dosud
žádným školením neprošli, případně absolvovali toto školení již před delší dobou.

Účastnický poplatek seminářů: (Kč/os.):
do 3 dnů je ve výši 300,– Kč,
nad 3 dny – 500,– Kč.
Potvrzení o úhradě poplatkuobdrží účastník od organizátorů daného semináře.
Potvrzení o účasti na seminářiobdrží účastník od organizátora daného semináře, možno
využít ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů.
Refundace ze strany OSŽ – ústředí se neposkytuje.
Doprava na školení bude uvedena v pokynech na pozvánce na daný seminář.
Žádáme předsedy ZO OSŽ, aby byli nápomocni při zabezpečování účastníků (členů
ZV ZO OSŽ) na výše uvedených seminářích.
Přihlášky zasílejte v co nejkratší době.
Ekonomicko–sociální odd. OSŽ–Ú

NÁZORY

K výlukám v Brně
Musí to tak být? Tuto otázku jsem si ještě
jako aktivní pracovník na hl. n. v Brně pokládal
často, nyní již jako důchodce si ji pokládám
ještě častěji. Výluky na brněnské „roli“, jak se
onomu nádraží v brněnském hantecu říká, k němu patří. Často koketuji s myšlenkou, zda by to
či ono muselo být zrovna tak a ne jinak. Zejména zda se pro cestující, kteří si za služby platí
dělá vše pro to, aby jejich cestování i v době
výluk bylo co nejvíce pohodlné.
Náhrada vlaků autobusovou dopravou je
mnohdy jediným možným řešením. O její organizaci a mnohdy zarážejících i úsměvných dějstvích by se dala napsat kniha. Ale jak se říká,
když se kola točí, ledacos se někdy nepovede.
Někdy má potíže s náhradní autobusovou dopravou na svědomí i takzvaná „vyšší moc“.
Ovšem někdy jsou to i nevyužité možnosti, jak
nesnázím čelit.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy
u hlavního nádraží v Brně jsou na dvou až třech
místech. U viaduktu Křenová, na ulici Uhelné
a někdy i na ulici Příční. U viaduktu je to sice
blízko nádražní budovy, ovšem ve stísněném
prostoru a na veřejné komunikaci, kde je i zastávka autobusu MHD. Složité otáčení autobusů, přechod pro pěší zde bývá kvůli tomu uzavírán. Co se týká ulice Uhelné, je to ještě horší.
Málokdo z cestujících zná tak dobře „mapu“,
aby šel tou nejkratší cestou i když i ta je poměrně dlouhá, počítá se totiž na stovky metrů.
Z nejvzdálenějšího bodu peronů k autobusům
na ulici Uhelnou, ačkoliv se to nezdá, je to téměř

500 metrů. Kdo tomu nevěří, může si
to třeba odkrokovat.
O ulici Příční se raději zmiňovat nebudu.
Napadlo vůbec
někoho se nad tímto
zamyslet? Obávám
se, že asi ne. Cestující chodí málokdy
s rukama v kapsách
a mnohdy nesou i
objemná zavazadla.
Pro dříve narozené
opravdu hodně nepříjemná záležitost.
A přitom by stačilo
v Brně jen málo –
Brno, parkoviště u kusých kolejí.
opravdu málo. Zřídit
v Brně jakési nádraží pro autobusy náhradní dopravy. Možnosti se mne opravil s tím, že by se jich tam vešlo
přímo nabízejí ve využití bývalého poštovního najednou klidně i 7. Ano, při vhodné organizaci,
nádvoří, které se nachází u kusých kolejí, sho- kdy by se jednou stranou (jedním otvorem ve
dou okolností přibližně uprostřed vlakového zdi), dalo s autobusy najíždět a druhou stranou
nádraží. Nyní je zde parkoviště – proč ne, proč odjíždět, nedocházelo by zde ke zbytečnému
tento poměrně velký prostor nevyužít k parko- otáčení vozidel, couvání a podobně. Lidé by
vání osobních vozidel v době, kdy zrovna výlu- přestupovali na autobus ND uprostřed nádraží,
ky nejsou. Sám nejsem v autobusové dopravě v jedné úrovni, odpadlo by zbytečné používání
znalec, a tak jak se říká, když člověk neví, má se podchodů.
Kdyby se dříve trochu přemýšlelo, a nearguporadit s odborníkem. Ten mne vyvedl z omylu,
kdy jsem odhadoval, že by se na uvedenou mentovalo hloupě tím, že výluky jsou přece
plochu pohodlně vešlo i 5 autobusů. Odborník „jen“ mimořádnosti. Jeden otvor ve zdi blíže
poště existuje. Druhý otvor ve zdi, kterým se
vchází z ulice do kusých kolejí a autobus by
tudy mohl vjíždět, je dnes široký pro autobus tak
akorát. Co by se asi stalo, kdyby se zdi pro lepší
Pracují zde kolegové z Ústí n. L. i z Moravy vjezd 2 metry ubouralo – asi nic. Konec konců,
a pokud musí jezdit domů mezi směnami, tělo co by se stalo, kdyby ona zeď v této části nebyla
se unaví, spánek je minimální. Ano, je zde vůbec – také asi nic. Tedy řešení pro klidný, do
možnost přespat v hale, ale tam se opravují jisté míry pohodlný přestup z vlaků na autobusy
vozy a to je rámus. Vedle sice stojí hotel ABITO, ND by se v Brně nabízelo. Jistě, chtělo by to
ale bohužel, žádné patro pro zaměstnance není určité jednání s uživatelem zmíněného prostovyhrazeno, pouze pro vlakové čety z jiných ru, a některé drobné úpravy. Nyní by to mohlo
stanic, ale pro zaměstnance posunu, vozmistra být nesnadné, neboť prostor je zřejmě pro parapod. se asi nenašly finance. Někde se vyhazu- koviště pronajatý. A tak na někdejší krátkozrají a někde nejsou. Pak se nedivme, že lidé kost těch, kteří do toho mohli mluvit, doplácejí
k posunu nechtějí. Je to maličkost, ale i ta roz- nyní nevinní cestující.
hoduje. Dělat přesčasy je sice hezké, ale člověk
Ovšem není pochyb o tom, že by se vyplatilo
není určen jen pro ČD, ale aby měl i chvilky pro dřívější chyby přehodnotit, výluk čeká brněnrodinu i svůj volný čas. Nový ministr dopravy se skou „roli“ ještě určitě hodně. Každá výluka je
snad více zaměří na železnici než na dálnice, těžká a problematická, ovšem vymlouvat se na
ale pochybuji o tom. Jediná věc, jak dostat lidi to, že se jedná „jen“ o výluku není jistě to správdo kolejiště k posunu, je přidat peníze. Vše je né. A to nejen v tomto popsaném případě, zbyo penězích. Pak snad lidé přijdou. Ale pokud se tečných nedostatků při výlukách v posledních
peníze do posunu nepřidají, lidé nepřijdou. A bez letech a možných řešení, jak cestující méně
posunovačů žádný vlak ze stanice neodjede – „naštvat“, by se dalo popsat více.
nebo snad ano?
Petr Hájek
Miroslav Vaněk, Brno

Nedostatek posunovačů u ČD trvá
Chtěl bych do časopisu Obzor přispět jedním
článkem o nedostatku posunovačů u ČD. Sám
pracuji v této funkci již 41 let, ale jaký je nyní
kritický nedostatek těchto zaměstnanců, to nemá období. Je jich stále méně a méně a vůbec
se tím nikdo nezabývá. Ani náborový příspěvek
50 tisíc nikoho neláká pracovat jako posunovač
u ČD. Je to zřejmě tím, že není tato práce
placena zrovna nejlépe, ale i za zodpovědnost,
kterou posunovač má. Samozřejmě i zdravotní
stav. Také pracovat v kolejišti za každého počasí lidi zřejmě neláká.
Pracuji v žst. Praha – jih. Neustále tam řešíme přesčasy, ale takhle to nejde dělat stále.
Lidé nemají skoro žádné volno, jsou stále v práci, a pokud to bude pokračovat, zdraví bude
horší a horší. Dále je zde i dojíždění do práce.

Odešla železničářka
Eva Bečvářová
5. června měla na Dobříši pohřeb dlouholetá
výpravčí žst. Čisovice a tvář tratě 210 Eva
Bečvářová, která zemřela na následky operace
v nemocnici Příbram ve věku pouhých 55 let.
V roce 1987 nastoupila do žst. Čisovice,
která v té době patřila mezi významné stanice
na síti tehdejších ČSD, byl zde denní obrat vozů
Kovohutí Mníšek prakticky do celé Evropy i světa
počítaný na desítky. Eva Bečvářová žila pro
železnici celým svým srdcem a stanice Čisovice byla jejím druhým domovem.
Od ledna letošního roku je to již třetí ztráta
železničáře na trati Vrané nad Vltavou – Dobříš.
Jako umírají stanice zbavované lidí dalším a dalším dálkovým řízením, odcházejí na onen svět
i skuteční železničáři, jako by se již na to neustálé odlidšťování železnice nemohli dívat.
Na památku Evy v den pohřbu houkaly vlaky
v žst. Čisovice a stanice byla smutečně vyzdobena. Na rakvi byla její červená čepice i výpravka, která osiřela. Pohřební řeč pronesl autor
článku Martin Kubík, její dlouholetý kolega. Na
karu se účastnící pohřbu sešli v bývalé společenské místnosti dávno zrušené pobočky odborů v Čisovicích. Eva byla dlouholetým členem OSŽ. Odpočívej v pokoji! Martin Kubík

Ad: nedochvilnost železniční
dopravy v Německu
V internetovém zpravodajství OSŽ v článku
pana Hály je informace o tom, jak si stěžuje
německý poslanec Jung ze strany FDP na nemožnost spolkové železnice splnit podmínky
logistiky pro nové podniky. Páni poslanci spolkového sněmu, ale i evropští poslanci, patrně v devadesátých letech 20. století nebyli na světě
nebo spali, když se ve sjednocovaném Německu DB/DR (1993) a dopravně rozvráceném Polsku (po roce 1991), rušilo jedno většinou moderní seřaďovací nádraží za druhým, astronomicky
se zvyšovalo dovozné a následně se zastavila
veškerá doprava na stovkách tratích, vypovídaly
se vlečkové smlouvy a vlečky se trhaly, když se
předtím různé podniky privatizovaly, a první čin
nových vlastníků podniků byl odchod od železnice a nákup kamionů s levnými východními řidiči.
Tragédií bylo i mezinárodní dovozné – v době
dumpingových východních měn a tehdy ještě
tvrdé marky či posléze eura nebylo cenově konkurenceschopné. Kamion totiž načerpal naftu za
východní cenu a jel do Německa a možná i zpět.
Mohla v tomto galimatyáši obstát sjednocující se
evropská železnice? Domnívám se, že nikoli.

Teď se poslanci probudili v úplně jiném světě,
kdy stojí tisíce kamionů před novodobými branami měst a neprojede mezi nimi ani myš.
Ano, lze to změnit, ale ne tím, že poslanec
Jung řekne, že to nejde. Ať začne znovu –
budovat zrušené vlečky a stavět nové vlečky do
všech podniků, včetně nových tratí a obnovy
zrušených. Hlavně, že mají kde jezdit cyklisté,
kvůli jejich rozmaru se zrušily některé tratě a předělaly na cyklostezky. Ani nyní to neskončilo.
V Polsku bojovali železniční aktivisté za obnovu
důležité tratě Zagan – Kozuchów Nowa Sól –
(obrovský most přes Odru) – Wolsztyn (velké
město a muzejní depo s denním parním provozem); místo obnovy, která byla ještě v roce 2015
slíbena, se na trati buduje další zbytečná cyklostezka. Všechny jmenované stanice jsou přitom
velká města s potenciálem jak osobní, tak nákladní dopravy a spádovým napojením na Německo. Výsměchem je, že se jako plus pro
cyklostezky uvádí „snižování CO2!“. Že by i v Polsku zapustilo kořeny environmentální šílenství,
které se zrodilo u autistické dívky ve Švédsku?
Martin Kubík

Příspěvky otištěné v této rubrice se nemusejí shodovat s názorem vydavatele.

Generální ředitel SŽDC navštívil
Železniční muzeum moravskoslezské

Zvláštní vlak z Prahy do Velkých Popovic přijíždí po trati 221 do Strančic.

Den Kozla ve Velkých Popovicích
Stalo se tradicí, že v měsíci červnu se koná
tradiční akce ve Velkých Popovicích, nazývaná
„Den Kozla“. Znalci vědí, o čem je řeč. Ve
Velkých Popovicích nedaleko Prahy je funkční
pivovar, kde se vyrábí známé pivo „Kozel“.
V sobotu 8. 6. 2019, kdy zde probíhal letošní
Den Kozla, byl provoz na železniční vlečce do
pivovaru velice živý. Od 10.30 h po ní jezdila
historická souprava ve složení lokomotiva
T444.162 „Karkule“, pět vozů Ce „Rybák“ a lokomotiva „Hektor“ T435.0145, svážející účastníky akce z nádraží ve Strančicích do centra
dění. Kromě prohlídky pivovaru probíhal na
náměstí a v jeho okolí kulturní program s čet-

nou hudební produkcí a samozřejmě nechyběl
ani točený pivní mok. Dlouhá léta byl tento
pivovar napojen na železniční sít asi 5 km
dlouhou vlečkou ze stanice Strančice, delší
dobu již nepoužívanou. Předloni se provoz na
vlečce díky Plzeňským pivovarům, vlastníkovi
pivovaru v Popovicích, obnovil, leč už přepravovanou komoditou není tekutý chléb, ale turisté.
O letních víkendech jezdí pravidelně tzv.
Velkopopovický expres z Prahy přes Strančice
do V. Popovic, kde cestující mají možnost navštívit exkurzi výroby piva včetně ochutnávky.
Vít Mareš

Úspěšné zahájení výstavy
„Železnicí údolím Svitavy“

Generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda,
MBA u příležitosti návštěvy oblastního ředitelství
v Ostravě navštívil tamní Železniční muzeum
moravskoslezské (ŽMMS), které se nachází
v prostorách výpravní budovy Ostrava–střed. Generálního ředitele doprovázel oblastní ředitel Ing.
Jiří Macho. Vzácnou návštěvu jednoho z hlavních partnerů muzea přivítal ředitel ŽMMS Vojtěch Hermann v doprovodu dalších zakladatelů
Ing. Martiny Baronové a Ing. Radka Podstawky.
Generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda si prohlédl
aktuální muzejní expozice věnované 130 letům
dráhy moravskoslezských měst Kojetín –Těšín –
Bílsko doplněnou o připomínku dalších výročí
tratí, a to 120 let Petrovice – Karviná, 110 let
Frýdlant – Bílá a 120 let úzkorozchodné dráhy
Třemešná ve Slezsku – Osoblaha. Dále zhlédl
depozitář historických artefaktů železnice a studovnu. Velkou pozornost věnoval zachráněným
zařízením zabezpečovací techniky a funkčnímu
trenažéru z lokomotivy 742.
V rámci návštěvy výpravní budovy Ostrava–
střed si generální ředitel Jiří Svoboda prohlédl
i provozní prostory stanice, dopravní kancelář,
prostory se zabezpečovací technikou a prostory
pro cestující veřejnost. Vyslovil potěšení nad

stavem budovy, která je kulturní památkou, úplným využitím jejích prostor a upraveností prostor
pro cestující i zaměstnance.
–rš–

Moudrost
pro tento den
„Způsob řeči je obrazem ducha.“
Seneca

Generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA, zapózoval ve funkčním trenažéru
z lokomotivy 742.

Rakouská lokálka do Slavonic nakrátko ožila
V Rakousku se téměř po sedmi letech objevil opět vlak na trati Schwarzenau – Waidhofen
an der Thaya, která je pozůstatkem dříve poměrně významného česko–rakouského přeshraničního spojení, které zaniklo v roce 1945.
Do roku 1989 patřila vize otevření hranice
a obnovení železničního přechodu Slavonice –
Fratres do říše snů. Po roce 1989 se však
dlouhá léta snažili obnovu železnice ze Slavonic do Rakouska prosadit především rakouští
aktivisté. Podařilo se jim dostat na svou stranu
i regionální politiky, mnohokrát se o obnově přeshraničního spojení jednalo, podepisovala se

V pátek 31. května v rámci Muzejní noci byly v Městském muzeu a galerii ve Svitavách otevřeny hned dvě
výstavy. Ta první pod názvem „Železnicí údolím Svitavy“ je věnovaná historii 170
let trati Brno – Česká Třebová.
Druhá, neméně zajímavá
Odborové sdružení železničářů – ústřevýstava, umístěná v přízemdí připravuje jako každoročně výrobu kalenních výstavních prostorách
dářů a diářů s logem OSŽ. Nabízíme všem
muzea je věnovaná Deskozákladním organizacím OSŽ možnost obvým a společenským hrám.
jednat si pro své členy níže uvedené kalenVernisáž, která byla zadáře:
hájena představením obou
- kapesní plánovací kalendář,
výstav doprovázela hradec- Diář železničáře, stejná grafická úpraká kapela Lokálka. Hosté byVýstava
„Železnicí
údolím
Svitavy“
byla
zahájena
klasicva i velikost jako v předešlých letech, cena
li oblečeni v historických
kým
vypravením
výpravčím
s
výpravkou.
za kus Kč 23,–
kostýmech a po projevech
- stolní týdenní kalendář s fotografiemi
byli návštěvníci uvedeni na obě výstavy. Výstava Součástí muzejní noci bylo odhalení další části
na téma: Železničáři na cestách, cena za
„Železnicí údolím Svitavy“ je průřezem historie tzv. „Klicperky“. Jedná se o keramické znázorkus 60,– Kč.
trati z Brna do České Třebové, která, když pomi- nění Svitav na jinak prázdné zdi naproti muzeu.
- velký nástěnný kalendář s kresbami
neme koňské dráhy, byla třetí parostrojní dra- Tentokrát bylo doplněna část svitavského náBohuslava Fultnera na téma „Železniční
hou. Na více než 60 panelech dokumentujících městí, a protože v letošním roce je v muzeu výmosty“. Cena za kus do 150,– Kč.
historii trati, představujících jednotlivá nádraží stava věnovaná železnici, nechybí na Klicperce
Vaše objednávky očekáváme na mailoa traťové úseky, lze nalézt velké množství histo- ani vlaky. Pakliže jste propásli vernisáž výstavy
vé adrese: osz@osz.org (sekretariát M. Parických i současných snímků, plánků a doku- „Železnicí údolím Svitavy“, nezoufejte. Výstava
česová, tel: 972 241 924 nebo mobil 737
mentů. Součástí výstavy je také část expozice „Železnicí údolím Svitavy“ spolu s výstavou o des275 101) nejpozději do pondělí 2. září
z výstavy „Z Vídně na sever“, která v letech 2017 kových a společenských hrách bude v Města 2018 proběhla ve výstavních prostorách Ná- ském muzeu a galerii ve Svitavách otevřena
2019. Distribuce a přefakturace kalendářů
rodního památkového ústavu Ostrava. Tato vý- kromě pondělků až do 22. září 2019. Během
se předpokládá koncem listopadu. Prosístava dokumentuje především železniční archi- června bude každou neděli odpoledne mezi 14.
me, abyste na své objednávce uváděli
tekturu výpravních budov, vodáren a dalších a 16. hodinou v provozu velké modelové kolejiščíslo své ZO. PhDr. Helena Svobodová
objektů, potřebných k provozu železnice hlavně tě.
Pavel Stejskal
v 19. století.
Na výstavě „Železnicí údolím Svitavy“ je část
věnovaná společnostem Severní státní dráhy
a Společnosti státní dráhy (StEG). K části expozice patří také kolekce modelů, které vyrobil ing.
Vladimír Londin z Olomouce. Modelová část je
navíc doplněna dalšími modely budov, včetně
vodní stanice Lačnov, která byla zbořena v roce
2019. Je zde také model nádraží Česká Třebová
z roku 1845, který ukazuje pravděpodobný
vzhled, neboť kromě půdorysného plánu zatím
archivy skutečný vzhled nevydaly.
Na výstavě „Železnicí údolím Svitavy“ je vedle
již popsaných panelů k vidění celkem 10 velkých
modelů parních lokomotiv, které byly nasazovány na trati Brno – Česká Třebová. Nejstarším
z modelů, co se týče nasazení je lokomotiva
Blansko z roku 1848, která představuje typ lokomotiv, které byly pro provoz na jubilující trati
vyrobené v belgické lokomotivce Cockerill. SouVýstava výrobků skupiny Kreativní ruční práce ČZS FISAIC měla velký úspěch.
částí železniční výstavy jsou také modelová kolejiště, z nichž největší a nejdokonalejší je kolejiště svitavského modeláře Milana Meisla ve
velikosti HO.
Během muzejní noci proběhly také prohlídky
V rekreačním zařízení Železničář Potštejn pro- bí – výroba ozdobného šálu na krk za pomoci
komentované autorem výstavy. Chornický že- běhl ve dnech 30. 5. – 2. 6. praktický seminář vody, barev, soli a vlastní fantazie. Potom si
lezniční klub zde předvedl trenažér zabezpečo- skupiny Kreativní ruční práce ČZS FISAIC se všichni vyrobili šperky – náhrdelník, náramek
vacího zařízení, který mohli návštěvníci vyzkou- zaměřením na pletení z pedigu, barvení hedvá- nebo náušnice z obarvených tkanic, kokonu i košet a obdrželi také certifikát o úspěšnosti obsluhy. bí, výrobu šperků a vyřezávání ze stromové kůry. rálků. Odpoledne se účastnice semináře věnoPrvní den Marie Havlínová, která celý semi- valy výrobě svícnů z pedigu (oplétání sklenice).
nář vedla,jej oficiálně zahájila a seznámila všech- Kdo měl zájem, mohl si také vyzkoušet vyřezány s programem. Tvořit se začalo hned po večeři vání drobných předmětů z topolové kůry, např.
ubrouskovou technikou, kterou se zdobila dna srdíčko, květina, hlava trpaslíka nebo ti zručnější
budoucích košíků. Celý druhý den i večer probí- se pustili i do sovy. Všichni byli překvapeni, jak je
hala výuka pletení z pedigu. Účastnice byly roz- tato kůra lehká a poddajná k vyřezávání. Stačil
děleny do dvou skupin - na začátečnice a pokro- dobře naostřený nůž, šídlo, smirkový papír a lak.
čilé. Začátečnice se nejprve seznámily No a samozřejmě šikovné ruce.
s materiálem, byla jim vysvětlena technika pleteV neděli dopoledne se dokončily práce a proní. Během dne si pod odborným vedením upletly běhla výstava výrobků, která měla velký úspěch,
košíčky nebo tácky. Pokročilé se věnovaly složi- neboť z kempu přišlo mnoho diváků a všichni
Jedním z mnoha exponátů výstavy „Že- tějším technikám pletení z pedigu. Třetí den byl obdivovali vystavené výrobky.
Ing. Jarmila Šmerhová,
leznicí údolím Svitavy“ je model parní loko- věnován textilnímu a šperkařskému tvoření. Dovýkonná tajemnice ČZS FISAIC
poledne bylo na programu barvení na bílé hedvámotivy Blansko z roku 1848.

memoranda. Když však v roce 2011 došlo k převodu vlastnictví rakouského úseku tratě na spolkovou zemi Dolní Rakousko, rozhodli regionální politici na rakouské straně o jiném řešení jak
využít opuštěnou trať.
A jak to dopadlo, se může každý přesvědčit
sám. Z trati je dnes mezi Slavonicemi a dolnorakouským Waidhofenem cyklostezka. Zůstal
jen úsek trati Schwarzenau – Waidhofen an der
Thaya, na kterém však Rakouské dráhy ÖBB
zastavily v roce 2010 osobní dopravu. I to byl
jeden z důvodů, kterým starostové z rakouské

strany a zástupci dolnorakouské vlády odůvodňovali, proč najednou tak otočili. Vypadalo
to, že posledním vlakem mezi Waidhofenem
a Schwarzenau bude parní vlak s lokomotivou
92– 2271 (na snímku) dne 15. 8. 2012.
Končit však můžeme alespoň jednou dobrou
zprávou. Ke zrušení úseku Schwarzenau –
Waidhofen an der Thaya zatím nedošlo a tak se
v sobotu 19. května letošního roku mohl parní
vlak se stejnou parní lokomotivou do Waidhofenu opět vrátit. Věřme, že ne naposled.
Martin Kalousek

NABÍDKA KALENDÁŘŮ
A DIÁŘŮ PRO ČLENY
OSŽ NA ROK 2020

Parní vlak s lokomotivou 92– 2271 na trati Schwarzenau – Waidhofen an der Thaya.

SPORT

Stříbrní tenisté
Bulharské přímořské letovisko Albena bylo ve
dnech od 25. května do 3. června dějištěm XXI.
Mezinárodního mistrovství železničářů USIC v tenisu. Pořadatelé přivítali týmy z deseti států, které byly rozděleny do tří skupin, v nichž se utkaly
systémem každý s každým a vždy nejlepší dva
z každé skupiny postupovaly do dalšího kola.
Český tým skončil ve své skupině druhý, když
zvítězil nad Slovenskem 3:1 a prohrál s vítězem
posledního mistrovství Indií 0:4. V dalším kole
měli naši hráči za soupeře vítěze skupiny C Francii, finalistu mistrovství USIC z roku 2015. V tomto utkání se vypjali k výbornému výkonu a po
jednoznačné výhře 4:0 postoupili do finálové
tříčlenné skupiny. V té nejprve opět podlehli bezkonkurenční Indii 0:4, i když jednotlivé zápasy
byly o poznání vyrovnanější než v základní skupině. V boji o konečné druhé místo pak přehráli
domácí Bulharsko a po vítězství 3:1 získali stříbrné medaile.

Pod vedením tajemníka OSŽ Antonína Leitgeba nastupovali hráči Michal Čepek (SOKV Ústí
nad Labem, pracoviště Nymburk), Michal Weber
(PO Ústí nad Labem, žst. Mělník), Alan Brusenbauch a Jiří Hipský (oba ČD Cargo, PJ Česká Třebová) podporováni trenérem a tlumočníkem Miloše Langmannem (SŽDC Brno)
a Josefem Kotaškou, který tým pro mistrovství
připravil. Významnou podporou pro naše družstvo byli přátelé Jirky Hipského pod značkou
„HIPI tým“, kteří všechny naše hráče účinně
a neúnavně podporovali a vytvořili jim takřka domácí prostředí.
Všichni členové výpravy zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci a zejména hráči za
perfektní výkony.
Kompletní výsledky mistrovství jsou uvedeny
na internetových stránkách OSŽ na facebooku
„Železniční sport“ a ve složce USIC.
Josef Kotaška

FISAIC – tvořilo se v Potštejně

WWW.OSZ.ORG

Na snímku je český tým bezprostředně po vítězném utkání s Bulharskem.
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